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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi julkisesti säännellyn 
palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa 
satelliittinavigointijärjestelmässä
(KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0550),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0318/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean … 2011 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... 2011 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotuksessa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kuljetusneuvosto kehottaa komissiota 
12 päivänä lokakuuta 2006 pidetyssä 

(2) Kuljetusneuvosto kehottaa komissiota 
12 päivänä lokakuuta 2006 pidetyssä 

                                               
1 EUVL C ... / ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... / ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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kokouksessa hyväksymissään päätelmissä 
jatkamaan aktiivisesti PRS-palvelun käytön 
kehittämistä koskevaa valmistelutyötään 
etenkin määrittääkseen tämän 
valmistelutyön pohjalta ehdot, joiden 
mukaan jäsenvaltiot tulevaisuudessa 
järjestävät käyttäjäryhmänsä ja hallinnoivat 
niitä, sekä antamaan määräajassa 
ehdotuksia neuvoston harkittavaksi ja 
hyväksyttäväksi. Kuljetusneuvosto 
muistuttaa samoissa päätelmissä, että
PRS-palvelun käyttö jäsenvaltioissa olisi
valinnaista ja että käyttäjät vastaisivat 
kaikista tämän palvelun käyttökuluista ei-
kaupalliselta pohjalta.

kokouksessa hyväksymissään päätelmissä 
jatkamaan aktiivisesti PRS-palvelun käytön 
kehittämistä koskevaa valmistelutyötään 
etenkin määrittääkseen tämän 
valmistelutyön pohjalta ehdot, joiden 
mukaan jäsenvaltiot tulevaisuudessa 
järjestävät käyttäjäryhmänsä ja hallinnoivat 
niitä, sekä antamaan määräajassa 
ehdotuksia neuvoston harkittavaksi ja 
hyväksyttäväksi. PRS-palvelun käyttö 
jäsenvaltioissa on valinnaista. Osallistujien 
olisi vastattava tämän palvelun 
käyttökuluista ei-kaupalliselta pohjalta.

Or. de

Perustelu

Osallistujien on maksettava PRS-palvelun käyttökustannukset käyttäjien asemesta.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto on ilmaissut useaan 
otteeseen, että Galileo-ohjelman mukaisesti 
perustettu järjestelmä on siviilivalvonnassa 
oleva siviilijärjestelmä; siihen sovelletaan 
siten siviilivaatimuksiin perustuvia 
siviilistandardeja unionin toimielinten 
valvonnassa.

(3) Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
ilmaisseet useaan otteeseen, että Galileo-
ohjelman mukaisesti perustettu järjestelmä 
on siviilivalvonnassa oleva 
siviilijärjestelmä; siihen sovelletaan siten 
siviilivaatimuksiin perustuvia 
siviilistandardeja unionin toimielinten 
valvonnassa.

Or. de
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) PRS on Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien tarjoamien 
palvelujen joukossa sekä suojatuin että 
arkaluonteisin palvelu. Palveluun 
osallistujien etujen turvaamisen vuoksi 
palvelun jatkuvuus on taattava 
vaikeimmissakin kriisitilanteissa. Jos 
tämän palvelun käyttöä koskevia 
turvallisuussääntöjä rikotaan, vaikutukset 
eivät rajoitu vain asianomaiseen käyttäjään 
vaan mahdollisesti myös muihin käyttäjiin.
PRS-palvelun käyttö ja hallinnointi 
edellyttävät siis jäsenvaltioiden yhteistä 
vastuuta Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden omasta turvallisuudesta.
Tässä yhteydessä PRS-palvelun 
käyttöoikeus on rajattava tietyille 
käyttäjäluokille, joita valvotaan 
järjestelmällisesti.

(4) PRS on Euroopan 
satelliittinavigointijärjestelmien tarjoamien 
palvelujen joukossa sekä suojatuin että 
arkaluonteisin palvelu. Palveluun 
osallistujien etujen turvaamisen vuoksi 
palvelun jatkuvuus on taattava 
vaikeimmissakin kriisitilanteissa. Jos 
tämän palvelun käyttöä koskevia 
turvallisuussääntöjä rikotaan, vaikutukset 
eivät rajoitu vain asianomaiseen käyttäjään 
vaan mahdollisesti myös muihin käyttäjiin.
PRS-palveluun osallistuminen ja sen
hallinnointi edellyttävät siis jäsenvaltioiden 
yhteistä vastuuta Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden omasta turvallisuudesta.
Tässä yhteydessä PRS-palvelun 
käyttöoikeus on rajattava tietyille 
käyttäjäluokille, joita valvotaan 
järjestelmällisesti.

(Tarkistus koskee koko säädöstä. Jos 
tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset 
on tehtävä koko tekstiin.)

Or. de

Perustelu

On syytä tehdä päätöksen koko tekstissä ero osallistujien (neuvosto, komissio, jäsenvaltiot, 
luvan saaneet virastot, kolmannet maat, kansainväliset organisaatiot) ja käyttäjien (luvan 
saaneet luonnolliset tai oikeushenkilöt) välillä. 

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Lisäksi eurooppalaisen tekniikan 
maailmanlaajuisen käytön edistämiseksi 

(7) Lisäksi eurooppalaisen tekniikan 
maailmanlaajuisen käytön edistämiseksi 



PE454.624v01-00 8/15 PR\851848FI.doc

FI

viranomaisten käyttöön tarkoitetussa 
suojatuissa satelliittinavigointisovelluksissa 
on tarpeen vahvistaa ehdot, joiden mukaan 
tietyt kolmannet maat ja kansainväliset 
järjestöt voivat käyttää PRS-palvelua, 
kaikissa tapauksissa ehdottomasti 
turvallisuusvaatimuksia noudattaen.

viranomaisten käyttöön tarkoitetussa 
suojatuissa satelliittinavigointisovelluksissa 
on tarpeen vahvistaa ehdot – tietyn 
osuuden suorittaminen mukaan lukien –
joiden mukaan tietyt kolmannet maat ja 
kansainväliset järjestöt voivat osallistua 
PRS-palveluun, kaikissa tapauksissa 
ehdottomasti turvallisuusvaatimuksia 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

EU:n pitäisi jättää auki mahdollisuus, että kolmannet maat tai kansainväliset organisaatiot 
osallistuvat PRS-palvelun kustannuksiin osallistuessaan siihen.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Hallinnointi- ja valvontaelinten osalta 
näyttää siltä, että ratkaisu, jossa jokainen 
järjestelmään osallistuja nimeää PRS-
vastuuviranomaisen hallinnoimaan ja 
valvomaan käyttäjiä, on paras keino taata 
tehokas PRS-palvelun käytön hallinnointi 
ja helpottaa turvallisuudesta vastuussa 
olevien toimijoiden yhteistyötä sekä 
varmistaa etenkin kansallisten käyttäjien 
jatkuva valvonta yhteisten 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti. On 
syytä huomata, että PRS-
vastuuviranomainen ei ole välttämättä 
sidoksissa tiettyyn jäsenvaltioon, vaan eri 
osallistujat voivat nimetä saman tahon 
PRS-vastuuviranomaiseksi.

(10) Hallinnointi- ja valvontaelinten osalta 
näyttää siltä, että ratkaisu, jossa jokainen 
järjestelmään osallistuja nimeää PRS-
vastuuviranomaisen hallinnoimaan ja 
valvomaan käyttäjiä, on paras keino taata 
tehokas PRS-palvelun käytön hallinnointi 
ja helpottaa turvallisuudesta vastuussa 
olevien toimijoiden yhteistyötä sekä 
varmistaa etenkin kansallisten käyttäjien 
jatkuva valvonta yhteisten 
vähimmäisvaatimusten mukaisesti. On 
syytä huomata, että PRS-
vastuuviranomainen ei ole välttämättä 
sidoksissa tiettyyn jäsenvaltioon, vaan eri 
osallistujat voivat nimetä saman tahon 
PRS-vastuuviranomaiseksi. Tästä 
huolimatta kunkin jäsenvaltion pitäisi 
olla itse vastuussa esimerkiksi viennin 
valvonnasta.

Or. de
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Perustelu

Vastuun selkeä määrittäminen.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Vastaanottimien valmistus ja 
turvallisuus voidaan turvallisuussyistä 
uskoa vain jäsenvaltiolle, joka pystyy 
käyttämään PRS-palvelua, tai yrityksille, 
jotka ovat sijoittautuneet PRS-palvelua 
käyttävän jäsenvaltion alueelle. Lisäksi 
vastaanottimia valmistavan organisaation 
on saatava etukäteisvaltuutus asetuksella
(EY) N:o xxx/2010 perustetulta Euroopan 
GNSS-virastolta ja noudatettava GNSS-
viraston yhteydessä toimivan 
hyväksyntäviranomaisen määrittämiä 
sääntöjä. PRS-vastuuviranomaisten 
tehtävänä on jatkuvasti valvoa, että sekä 
kyseisen hyväksyntäviranomaisen antamia 
hyväksyntää koskevia vaatimuksia että 
yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia 
erityisiä teknisiä vaatimuksia noudatetaan.

(13) Vastaanottimien valmistus ja 
turvallisuus voidaan turvallisuussyistä tällä 
hetkellä uskoa vain jäsenvaltiolle, joka on 
nimennyt PRS-vastuuviranomaisen, tai 
yrityksille, jotka ovat sijoittautuneet PRS-
vastuuviranomaisen nimenneen
jäsenvaltion alueelle. Lisäksi 
vastaanottimia valmistavan organisaation 
on saatava etukäteisvaltuutus asetuksella
(EY) N:o xxx/2010 perustetulta Euroopan 
GNSS-virastolta ja noudatettava GNSS-
viraston yhteydessä toimivan 
hyväksyntäviranomaisen määrittämiä 
sääntöjä. PRS-vastuuviranomaisten 
tehtävänä on jatkuvasti valvoa, että sekä 
kyseisen hyväksyntäviranomaisen antamia 
hyväksyntää koskevia vaatimuksia että 
yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia 
erityisiä teknisiä vaatimuksia noudatetaan.
Komission olisi tutkittava, voidaanko 
PRS-vastaanottimien valmistus 
tulevaisuudessa uskoa myös EU:n 
ulkopuolisten maiden luvan saaneille 
yrityksille, kunhan 
vastavuoroisuusperiaatetta noudatetaan.

Or. de

Perustelu

EU:n pitäisi eurooppalaisen tekniikan maailmanlaajuisen käytön vuoksi pitää auki 
mahdollisuus, että tulevaisuudessa myös kolmannet maat voivat osallistua PRS-
vastaanottimien valmistukseen, jos turvallisuusongelmia ei ole.
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Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti ensinnäkin 
turvaluokiteltujen PRS-palvelun tietojen 
suojaamista koskevien sääntöjen 
vahvistamiseksi ja toiseksi yhteisten 
vähimmäisvaatimusten muuttamiseksi 
tarvittaessa.

(15) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti yhteisten 
vähimmäisvaatimusten muuttamiseksi 
tarvittaessa.

Or. de

Perustelu

Tarkistetun 4 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa delegoiduin 
säädöksin ja 12, 13 ja 14 artiklan 
mukaisesti PRS-palvelun 
turvaluokiteltujen tietojen suojaamista 
koskevat säännöt etenkin tilanteissa, 
joissa oikeushenkilön tai luonnollisen 
henkilön on tarpeen päästä 
turvaluokiteltuihin tietoihin jonkin toimen 
tai tehtävän hoitamiseksi. Jokainen 
jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle 
hyväksymänsä erityissäännökset tämän 
kohdan sisältämien toimien 
toteuttamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki niiden lainkäyttöalueella asuvat 
luonnolliset henkilöt ja kaikki niiden 
alueelle asettautuneet oikeushenkilöt, 
joilla on pääsy PRS-palveluun liittyviin 
EU:n turvaluokiteltuihin tietoihin, 
soveltavat turvallisuussääntöjä, joiden 
takaama suoja on vähintään komission 
turvallisuussääntöjen1 sekä Euroopan 
unionin turvallisuussääntöjen2 veroinen.

2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
välittömästi komissiolle 1 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten 
turvallisuussääntöjen hyväksymisestä.
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2 b. Kolmansissa maissa asuvat 
luonnolliset henkilöt ja kolmansiin 
maihin asettautuneet oikeushenkilöt 
voivat käsitellä PRS-palveluun liittyviä 
EU:n turvaluokiteltuja tietoja ainoastaan, 
jos niihin sovelletaan kyseisissä maissa 
sellaisia turvallisuussääntöjä, joilla 
varmistetaan vähintään vastaava suoja 
kuin minkä päätöksen 2001/844/EY, 
EHTY, Euratom, liitteessä säädetyt 
komission turvallisuussäännöt ja 
päätöksen 2001/264/EY liitteessä säädetyt 
neuvoston turvallisuussäännöt takaavat. 
Kolmannessa maassa sovellettujen 
turvallisuussääntöjen vastaavuus voidaan 
tunnustaa kyseisen maan kanssa tehdyssä 
sopimuksessa.
____________________________

1 Komission päätös 2001/844/EY, EHTY, 
Euratom, tehty 29. päivänä marraskuuta 
2001, komission sisäisten 
menettelysääntöjen muuttamisesta (EYVL 
L 317, 3.12.2001, s. 2), liite.
2 Neuvoston päätös 2001/264/EY, tehty 19 
päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston 
turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 
(EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1), liite.

Or. de

Perustelu

EGNOS ja Galilei -asetuksen (EY) N:o 683/2008 14 artiklan vastaava soveltaminen. Siinä 
turvaluokiteltujen tietojen suojaamista säännellään jo tyydyttävästi.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos PRS-vastuuviranomainen ei noudata 
yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, komissio 
voi vaatia kyseistä viranomaista 
käyttämään Euroopan GNSS-viraston 

8. Jos PRS-vastuuviranomainen ei noudata 
yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, komissio 
voi toissijaisuusperiaatteen 
asianmukaisesti huomioon ottaen – ja 
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teknisiä laitteita. tarvittaessa hankittuaan asiaa koskevia 
lisätietoja 6 artiklassa mainittujen 
vaatimusten lisäksi – esittää suosituksen.
Komissio voi vaatia kyseistä viranomaista 
käyttämään Euroopan GNSS-viraston 
teknisiä laitteita. Asianomaisen PRS-
palvelun osallistujan on kolmen 
kuukauden kuluessa noudatettava 
komission suositusta tai vaatimusta tai 
sen on esitettävä muita muutoksia 
yhteisten vähimmäisvaatimusten 
noudattamiseen ja toteutettava ne 
yhteisymmärryksessä komission kanssa.
Jos asianomainen PRS-
vastuuviranomainen ei kuitenkaan ala 
noudattaa yhteisiä vähimmäisvaatimuksia 
kolmen kuukauden kuluessa, komissio 
ilmoittaa asiasta neuvostolle ja 
parlamentille ja hyväksyy asianmukaisia 
toimia seurausten käsittelemiseksi. Se voi 
esimerkiksi nimetä eurooppalaisen GNSS-
viraston PRS-vastuuviranomaiseksi 
asianomaisen PRS-palveluun osallistujan 
tapauksessa. Tästä aiheutuvat 
kustannukset maksaa asianomainen PRS-
palveluun osallistuja.

Or. de

Perustelu

Olisi määritettävä laajeneva menettely sen varmistamiseksi, että kaikki PRS-
vastuuviranomaiset noudattavat vähimmäisvaatimuksia. Jos tämän palvelun käytössä 
rikotaan turvallisuussääntöjä, siitä voi aiheutua seurauksia myös muille käyttäjille.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jokainen PRS-palvelua käyttävä
jäsenvaltio voi joko valmistaa itse PRS-
vastaanottimia ja niihin liittyviä 
turvamoduuleita tai antaa valmistuksen
PRS-palvelua käyttävän jäsenvaltion 

1. Jokainen PRS-palveluun osallistuva
jäsenvaltio voi joko valmistaa itse PRS-
vastaanottimia ja niihin liittyviä 
turvamoduuleita tai antaa valmistuksen
PRS-vastuuviranomaisen nimenneen
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alueelle asettautuneiden yritysten 
tehtäväksi. Neuvosto tai komissio voivat 
antaa PRS-vastaanottimien ja niihin 
liittyvien turvamoduulien valmistuksen
PRS-palvelua käyttävän jäsenvaltion tai
PRS-palvelua käyttävän jäsenvaltion 
alueelle asettautuneiden yritysten 
tehtäväksi.

jäsenvaltion alueelle asettautuneiden 
yritysten tehtäväksi. Neuvosto tai komissio 
voivat antaa PRS-vastaanottimien ja niihin 
liittyvien turvamoduulien valmistuksen
PRS-vastuuviranomaisen nimenneen 
jäsenvaltion tai PRS-vastuuviranomaisen 
nimenneen jäsenvaltion alueelle 
asettautuneiden yritysten tehtäväksi.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen avulla jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu PRS-palveluun mutta jotka ovat 
kuitenkin nimenneet PRS-vastuuviranomaisen, voivat osallistua PRS-vastaanottimien 
tuotantoon.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolle siirretään valta antaa 4 ja
6 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määrittämättömäksi ajaksi.

1. Komissiolle siirretään valta antaa 
6 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi.

Or. de

Perustelu

Tarkistetun 4 artiklan mukaisesti.
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PERUSTELUT

Eurooppalainen Galileo-satelliittinavigointijärjestelmä tarjoaa viisi palvelua, jotka ovat avoin 
palvelu, kaupallinen palvelu, varmennettu palvelu, haku- ja pelastuspalvelu sekä julkis-
valtiollinen palvelu. Käsiteltävä ehdotus koskee viimeksi mainittua julkis-valtiollista palvelua 
(PRS), joka on tarkoitettu vain valtioiden hyväksymille käyttäjille erityistä suojaa 
edellyttävään käyttöön (esimerkkeinä keskeiset infrastruktuurit, liikenne, sisäinen ja ulkoinen 
turvallisuus, hätäpalvelut). Tällaiset käyttötarkoitukset edellyttävät suurta tarkkuutta ja 
luotettavuutta, minkä vuoksi PRS-palvelu käyttää vahvoja ja salattuja signaaleja.

Komission ehdotuksella luodaan yksityiskohtainen oikeudellinen kehys PRS-palveluun 
pääsyä koskevalle sääntelylle sekä käyttäjien hallinnalle ja valvonnalle, millä taataan 
järjestelmän turvallisuus ja tietosuoja. Koska tietyt käyttötarkoitukset voivat olla poliittisesti 
ja strategisesti arkaluontoisia, mikä edellyttää korkeaa turvallisuustasoa, oikeudellisen 
kehyksen luomisessa on edettävä hyvin varovasti. Se käsittää osallistujien toteuttaman 
yhteisen ja yhdenmukaistetun käyttäjiä koskevan lupamenettelyn. PRS-palvelu on 
suunnitelmien mukaan tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2014, mutta on kuitenkin tärkeää 
luoda jo etukäteen tarvittava oikeudellinen kehys, jotta jäsenvaltioilla ja muilla toimijoilla on 
riittävästi aikaa perustaa erilaiset valvontamekanismit ja täyttää tarvittavat turvanormit.

Komission ehdotus muodostaa kehyksen sille, että PRS-palveluun osallistuvat tahot 
(jäsenvaltiot vapaaehtoisesti, neuvosto, komissio sekä tietyin ehdoin Euroopan unionin 
virastot, kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt) voivat antaa valituille PRS-palvelun 
käyttäjille asianmukaisen luvan PRS-vastaanottimen hallussapitoon tai käyttöön. Ehdotus 
käsittää seuraavat seikat:

 Kunkin PRS-palveluun osallistuvan tahon on nimettävä toimivaltainen PRS-
vastuuviranomainen, jotta voidaan taata sellaisten käyttäjien tehokas hallinnointi, joilla on 
lupa valmistaa, pitää hallussaan tai käyttää PRS-vastaanottimia.

 Luodaan yhteiset vähimmäisnormit, jotka kaikkien osallistujien on täytettävä.
 Perustetaan EU:n laajuinen lupamenettely ja valvontamekanismi PRS-vastaanottimien ja 

niiden turvamoduulien valmistukselle.
 Laaditaan tiukat säännöt PRS-palvelun käyttöön tarkoitettujen laitteiden ja tekniikan 

viennille.
 Laaditaan ehdot, joiden mukaisesti kansainväliset järjestöt ja kolmannet maat voivat 

mahdollisesti osallistua PRS-palvelun käyttöön.

Esittelijä pitää komission ehdotusta tervetulleena. PRS on yksi keskeisistä Galileon 
tarjoamista palveluista, ja sen toiminta ja turvallisuus ovat taattuja myös kriisitilanteissa. 
Koska turvamääräysten noudattamatta jättämisellä voi olla myös muihin osallistujiin ja 
käyttäjiin kohdistuvia vaikutuksia (turvallisuuteen liittyvät puutteet voivat esimerkiksi johtaa 
PRS-palvelun luvattomaan ja vahingolliseen käyttöön), on noudatettava PRS-palvelun 
käyttöä, hallintaa ja valvontaa koskevia yhteisiä normeja. Esittelijä katsoo, että tässä ehdotettu 
turvamekanismi mahdollistaa sen, että saatetaan asianmukaiseen tasapainoon määriteltävät 
yhteiset vähimmäisnormit ja sääntöjen noudattamisen valvonta EU:n tasolla ja toisaalta 
jäsenvaltioiden tämänhetkisen valvontatehtävän hajauttaminen.
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Esittelijä haluaa tuoda esiin joitakin seikkoja, joilla voi olla merkitystä, kun asiaa koskevaa 
keskustelua jatketaan:

 Säädöstekstissä on tehtävä nykyistä selvempi ero PRS-palveluun osallistuvien tahojen ja 
järjestelmän käyttäjien välillä. On tärkeää, että määritelmiä käytetään tekstissä 
johdonmukaisesti.

 PRS-palveluun osallistuminen on vapaaehtoista kaikille jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot 
päättävät samoin itse PRS-palvelun käyttötavasta ja siitä, onko käyttäjien maksettava 
palvelusta (on otettava huomioon, että GPS-järjestelmän käyttö on ilmaista). Koska kaikki 
jäsenvaltiot eivät välttämättä osallistu PRS-palveluun heti alussa, olisi vain 
oikeudenmukaista, että järjestelmän kansallisiin käyttökustannuksiin osallistuvat vain 
PRS-palveluun osallistuvat tahot. 

 Tällä hetkellä on – myös turvanäkökohdat huomioon ottaen – tarpeen rajoittaa PRS-
vastaanottimien valmistus EU:n alueelle. Tulevaisuudessa voi kuitenkin olla mahdollista 
laajentaa valmistusta muihin maihin, kuten Sveitsiin, Norjaan ja Yhdysvaltoihin. Tällöin 
olisi luonnollisesti tehtävä vastaavia turvasopimuksia, jotka käsittävät myös tällaisen 
luvan ehdot, jotta voitaisiin luoda yhteiset vähimmäisnormit.

 Koska turvamääräysten rikkomisella on myös muihin osallistujiin ja käyttäjiin kohdistuvia 
vaikutuksia ja koska se voi johtaa tilanteisiin, joissa turvallisuus heikentyy, olisi otettava 
käyttöön selkeä menettely sellaisia tilanteita varten, joissa jokin PRS-vastuuviranomainen 
ei täytä yhteisiä vähimmäisnormeja. Menettelyllä varmistettaisiin, että normeja 
noudatetaan koko EU:ssa.


